Tilskud til Aftenskoler
Tilskud til aftenskoler
Grundtilskud:
- Tilskud til leder- og lærerløn.
(Aftenskolen skal afsætte 10 %
af tilskuddet til leder- og
lærerløn øremærket
debatskabende aktiviteter)

PEA tilskud:
- Tilskud til at nedsætte
deltagerbetalingen for særlige
(økonomisk svage) grupper.
Pensionister,
Efterlønsmodtagere,
Arbejdsløse, SU-modtagere m.fl.

Tilskud til Handicapbetingede
udgifter:
- Dækker udgifter til
handicapkørsel, tolkebistand,
tekniske hjælpemidler
Driftstilskud til lokaler:
- Almindelige lokaler
- Særligt udstyrede lokaler
Der ejes eller lejes af aftenskolen.

Bilag 1
Sats/brøk/reguleringsprocent i
2014
- Almen undervisning = 1/3
- Handicapundervisning = 7/9
- Instrumentalundervisning =
7/9
- Foredrag = 1/3 (dog
maksimalt af lønnen for 6
undervisningstimer)
Reguleringsprocent 97 %
Bevilling 2014: 38.858 t.kr.
Tilskud per lektion per deltager:
- Almen undervisning = 6 kr.
- Handicapundervisning = 10 kr.
- Instrumentalundervisning =
10 kr.
- Foredrag = 6 kr. (NB! per
deltager per foredrag!)
Bevilling 2014: 4.630 t.kr.
Aftenskolen ansøger på baggrund
af de udgifter, de har haft
foregående regnskabsår.
Reguleringsprocent 68 %
Bevilling 2014: 2.092 t.kr.
Almindelige lokaler:
- 75 % af driftsudgifterne
- Timesats 124,25 kr.
Særligt udstyrede lokaler:
- 50 kr. pr lokaletime

Folkeoplysningslov (FL) og
Retningslinjer (SKAL / KAN)
Tilskud til undervisning må ikke
overstige 1/3 (FL § 11, stk. 2), dog
KAN der gives op til 8/9 til
handicapundervisning (FL § 8, stk.
2 og § 11, stk. 4)
Tilskudsberettiget løn til ledelse
må maksimalt være 13 % af
aftenskolens samlede udgifter til
løn til lærere
Der KAN ydes tilskud til særlige
grupper (FL § 8a)

Reguleringsmuligheder for
udvalget
Ændring af tilskudsbrøker kræver
en ændring af retningslinjernes
pkt. 2.4.3.
Reguleringsprocent fastsættes af
FOU ved godkendelse af
budgetindstilling.

Kræver retningslinjeændring at
fjerne tilskud eller ændre
tilskudsmodel.

Retningslinjerne pkt. 2.9
Satserne fastsættes af FOU ved
godkendelse af budgetindstilling
(Bilag 1 til retningslinjerne).

Der KAN anvendes dele af
beløbsrammen til nærmere
angivne formål inden for loven (FL
§ 6, stk. 2)
Retningslinjerne pkt. 2.11
Såfremt kommunen ikke kan
anvise et egnet lokale, SKAL der
ydes udgifter til driftsudgifter
Til almindelige lokaler ydes på
mindst 75 % af driftsudgifterne til
(FL § 23, stk. 1), dog maksimalt til
den af Kulturministeriet fastsatte

Reguleringsprocent fastsættes af
FOU ved godkendelse af
budgetindstilling.

Lokalesatsen for tilskud til særligt
udstyrede lokaler fastsættes af
FOU ved godkendelse af
budgetindstilling.
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Bilag 1
takst – Jf
Folkeoplysningsbekendtgørelsen §
13, stk. 1).
Til særligt udstyrede lokaler
fastsættes tilskuddet størrelse selv
uden øvre og nedre grænse (FL §
23, stk. 2).
Der KAN ydes tilskud til private
lokaler for aktiviteter i tilknytning
til undervisningen. Dog maksimalt
til én aktivitetstime for hver
afholdt undervisningslektion.

Retningslinjerne pkt. 2.17
Derudover kan aftenskolerne søge Udviklingspuljen for aftenskoler samt søge om tilskud til børn- og unge aktiviteter gennem visitkortmodellen.
Under visitkortmodellen søges der efter tidsfrister for aftenskoler, men efter tilskudsregler for børn og unge under 25. Tilskuddet tages fra
aftenskolerammen.

Eksempler på tilskudsberegning til lærerløn (2014 sats)
Det maksimale tilskud pr. undervisningstime er følgende for de forskellige undervisningsformer:
a) Almen undervisning:
296,06 kr. x 1/3 = 98,90 kr. pr. undervisningstime
b) Foredrag:
6 * 296,06 kr. = 1.776,36 kr.
1.776,36 kr.* 1/3 = 592,12 kr. pr. foredrag
c) Handicap- og instrumentalundervisning:
296,06 kr. * 7/9 = 230,27 kr. pr. undervisningstime
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Bilag 1

Eksempler på tilskudsberegning til lederløn
a) Almen undervisning:
13 % af 296,06 = 38,49 kr.
38,49 kr. * 1/3= 12,83 kr. per undervisningstime
b) Handicap- og instrumentalundervisning:

13 % af 296,06 = 38,49 kr.
38,49 kr. * 7/9= 29,94 kr. per undervisningstime
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